
ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

එච්.එල්.කරුණාසේන එ. ජාතික ස ොලිේ සකොමිෂන් සභාව 

 

RTIC Appeal (පුද්ගලික වශතයන් විභාග කිරීම)/ 540/2018 (2019.03.11) දින ඳැවති 

විධිමත් තකොමිෂන් සභා රැස්වීතේදී විභාග කිරීතමන් අනතුරුව අනුම  කරන ලද 

නිතයෝගය. 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 32(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව කරන ලද නිතයෝගය සහ 2017 ත ොරතුරු දැනගැනීතේ 

අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභා රීතීන්හි (ගාස්තු හා අභියාචන කාර්යය 

ඳටිඳාටිය), රීති අංක 28 යටතත් ඳවත්වාතගන යනු ලබන කාර්යය ඳටිඳාටිය.  

. 

සභා ති:                               මහින්ද ගේමේපිල 

සකොමිෂන් සභා සමාජික:තයෙෂ්ඨ න නීතී   එස්. ජී. පුංචිතේවා  

සකොමිෂන් සභා සමාජික:විනිසුරු තරෝහිණි වල්ගම 

 

අභියාචක   -    එච්.එල්.කරුණාතස්න  

 සනොතිසි ලත්  ාර්ශවය -    නේ කළ නිලධාරී, යාතික තඳොලිස් තකොමිෂන් සභාව 

 

ස නීසිටීම  

  

අභියාචක   - ඳැමිණ නැ .  

තඳොදු අධිකාරිය - ඒ.ය.එස්. මුණවීර- සහකාර තල්කේ  

ඒ.එන්. දර්ශනී- කළමණාකරණ සහකාර  

අයි.එේ.ජී.අයි. ගමතේ- විමර්ශන නිලධාරී 

  

ත ොරතුරු ඉල්ලීම තගොනු කරන ලද දිනය 2018.05.07 

ත ොරතුරු නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාර ද්වවා තනොමැ . 

නේ කල නිලධාරියා තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.06.04 

නේ කල නිලධාරියා තීරණය ලබා දුන් දිනය ප්රතිචාර ද්වවා තනොමැ . 

ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ  

තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය තයොමු 

කළ දිනය 

2018.07.11 

 

අභියාචනයට  සුබිම් වූ කරුණු: 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

 

අභියාචක විසින් 2018.05.07 දිනැති ත ොරතුරු ඉල්ලීම මඟින් ඳහ  ත ොරතුරු ඉල්ලා 

සිටින ලදි. 

 

රයතේ අත් අකුරු ඳරී්වෂක වරයාතේ වාර් ාව සේබන්ධතයන් අධිකරණය දැනුවත් 

තනොකිරීම පිලිබදව සිදු කර ඇති ඳැමිණිල්ල (කැබතිතගොල්ලාව මතේස්ත්රාත් 

අධිකරණ නඩු අංක B/284/2001 තනොතහොත් අනුරාධපුර මතේස්ත්රාත් අධිකරණ 

නඩු අංක: B/1469/2001).එමනිසා මතේ ඳැමිණිල්ලට අදාළව යාතික තඳොලිස් 

තකොමිෂන් සභාව විසින් ඳවත්වන ලද විමර්ශනයට අනුව ඳහ  සහන් ත ොරතුරු , 

I. කැබිතිතගොල්ලෑව තඳොලීසිය විසින් ඉහ  අංක දරණ බී වාර් ා නඩුව 

සහා සැකකරුවන් කීතදතනකු ඉදිරිඳත් කර තිබුතන්ද? (ඔවුන්තේ නේ 

තවන් තවන් වශතයන් සහන් කරන්න) 

II. ඉහ  අංක දරණ නඩුතේ සැකකරුවන් කීතදතනකුතේ අත්අකුරු 

ආදර්ශක තඳොලීසිය විසින් ලබාතගන තිබුතන්ද? (ඔවුන්තේ නේ තවන් 

තවන් වශතයන් සහන් කරන්න). 

III. තඳොලිසිය විසින් ගරු අධිකරණතයන් ලබා ගත් නිතයෝග ම  3වන 

සැකකරුතගන් ලබාගත් අත් අකුරු ආදර්ශක රයතේ අත්අකුරු 

ඳරී්වෂකවරයා තව  තයොමු කර තිබුතන්ද? නැද්ද? 

IV. i. එතස් තයොමු කර තිබුතන් නැත්නේ එයට තේතුව කරුණු සහි ව 

ඳැහැදිලි කරන්න. 

ii. එතස් තයොමුකර තිබුතන් නැත්නේ එය නීති විතරෝධී ක්රියාව්ව 

වන්තන්ද? තනොවන්තන්ද? 

V. i. 3වන සැකකරුතේ නම අධිකරණ නිතයෝගයකින් ත ොරව නඩු 

තල්ඛනතයන් ඉවත් කර තිබුතන්ද? නැද්ද? 

ii. එතස් ඉවත්කර තිබුණුබව පිළිගන්තන් නේ එය නීති විතරෝධී ක්රියාව්ව 

වන්තන්ද? තනොවන්තන්ද? 

iii. තඳොලීසියට එවැනි නීති විතරෝධී ක්රියාව්ව සිදුකිරීමට හැකිද? 

තනොහැකිද? 

iv. තනොහැකිනේ එම නීති විතරෝධී ක්රියාව සිදු කළ තහෝ එම නීති විතරෝධී 

්වරියාව සිදුකිරීමට ඉඩදී බලා සිටි අදාළ තඳොලිස් නිලධාරියාට තහෝ 

නිලධාරීන්ට දඬුවේ ලබාදීමට කටයුතු කරන්තන්ද? නැද්ද? 

VI. රයතේ අත්අකුරු ඳරී්වෂකයා විසින් 1 සහ 2 සැකකරුවන් තදතදනාතේ 

අත්අකුරු පිලිබ වාර් ාව තඳොලිසිය තව  තයොමු කර තිබුතන්ද? නැද්ද? 

VII. එම අත්අකුරු වාර් ාතවන් 1වන සැකකරුතේ අත්අකුරු අඳරාධතේ 

අත්අකුරු සමග සැසතදන බව දන්වා එවා තිබුතන්ද? නැද්ද? 

VIII. එම වාර් ාතවන් 2වන සැකකරුතේ අත්අකුරු අඳරාධතේ අත්අකුරු 

සමග සැසතදන්තන් නැති බව දන්වා ඒවා තිබුතන්ද? නැද්ද? 



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

IX. අත් අකුරු වාර් ාව්ව තඳොලීසිය තව  ලැබුණු ඳසු අදාළ තඳොලිසිය 

විසින් ඒ සේබන්ධතයන් ගරු අධිකරණය දැනුවත් කළ යුතුද? නැද්ද? 

X. දැනුවත් කළ යුතු නැත්නේ අදාළ සැකකරුවන්තගන් අත්අකුරු 

ආදර්ශක ලබාතගන ඇ තත් තමොන තේතුවකටද? එම තේතුව කරුණු 

සහි ව ඳැහැදිළි කරන්න. 

XI. එම වාර් ාව සේබන්ධතයන් ගරු අධිකරණය දැනුවත් තනොකර අදාල 

තඳොලීසිය විසින් ගරු අධිකරණය තව  ේයාය කරුණු ඇතුලත් බී 

වාර් ා ඉදිරිඳත් කර ගරු අධිකරණය තනොමග යවා යේ යේ වැරදි 

නිතයෝග ගරු අධිකරණතයන් ලබාතගන තිතබන බව පිළිගන්තන්ද? 

නැද්ද? 

XII. අදාළ තඳොලීසිය විසින් එතස් සිදු කර ඇත්නේ එය නීති විතරෝධී ක්රියාව්ව 

වශතයන් පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? 

XIII. එතස් සිදු කර ඇත්නේ එම වරද නීතිතයන් දඩුවේ ලැබියයුතු වරද්ව 

වන්තන්ද? තනොවන්තන්ද? 

XIV. අදාළ තඳොලීසිය විසින් එතස් සිදු කිරීම නිසා අත් අකුරු වාර් ාතවන් එකී 

අඳරාධය සිදු කර තිබුණු බවට  හවුරු වී සිටින 1වන සැක කරුට 

අදාල තචෝදනාතවන් දඬුවේ තනොලබා නිදහස් වීමට හැකිවී තිතේ. එය 

පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? 

XV. තඳොලිසිය විසින් එතස් සිදුකර ඇති බව පිළිගන්තන් නේ  එයට වගකිව 

යුතු තඳොලිස් නිලධාරියා තහෝ නිලධරයන් සංවිධානාත්මක තලස එකතු 

වී අඳරාධය්ව(වරද්ව) සිදුකර ඇතිබව පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? 

XVI. අදාළ තඳොලිසිය විසින් අත් අකුරු වාර් ාව ලද ඳසු ගරු අධිකරණය 

දැනුවත් කරන බවත් ඒ අනුව ඳැමිණිල්ල ඉදිරිඳත් කරන බවත් ගරු 

අධිකරණය තව  දැනුේ දී ඇති බව පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? 

XVII. එතස් දැනුේ දී තිබියදී එයට ඳටහැනිව කටයුතු කිරීතමන් අදාල 

තඳොලිසිය විසින් ගරු අධිකරණයට අඳහාස කිරීම්ව සිදුකර ඇති බව 

පිළිගන්තන්ද? නැද්ද? එය නීතිතයන් දඬුවේ ලැබිය  යුතු  වරද්ව වරද්ව 

වන්තන්ද? නැද්ද? 

XVIII. පිළිතනොගන්තන් නේ කරුණු සහි ව ඳැහැදිලි කරන්න 

XIX. අභියාචක විසින් ඉහ  ද්වවා ඇති කරුණු අනුව අදාල තඳොලීසිය  විසින් 

ඉහ  අංක දරණ නඩුව ඳවත්වාතගන යාතේදී වරදවල් ගණනාව්ව සිදු 

කර ඇති බව තඳතන්. ඒවා අ ඳසුවීමකින් සිදුව වැරදි තනොවන බවත් 

කරුණු දැන දැනම සිදු කර ඇති වරදවල් බව 

XX. ඒ අනුව ඊට වගකිවයුතු සියලු තඳොලිස් නිලධරයන් අඳරාධ නීතිය 

යටතත් දඩුවේ ලැබිය යුතු ද ?නැද්ද ? දඩුවේ ලැබිය යුතු නැත්නේ ඒ බව 

කරුණු සහි ව ඳැහැදිලි කරන්න  



ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ තකොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදීය. 

 

XXI. අභියාචක විසින් ඉහ  ද්වවා ඇති කරුණු වලට අනුව යාතික තඳොලිස් 

තකොමිෂන් සභාව විසින් අභියාචකතේ ඳැමිණිල්ලට අදාලව විධිමත් 

ඳරී්වෂණය්ව සිදුකර නැති බව තඳතන්. එය පිළිගන්තන්ද ? නැද්ද ? 

XXII. පිළිතනොගන්තන් නේ කරුණු සහි ව ඳැහැදිලි කරන්න 

XXIII.  වද අභියාචක විසින් ඉල්ලා ඇති ඉහ  සදහන් ත ොරතුරු සියල්ල 

අභියාචක තව  ලබා තනොතදන්තන්නේ යාතික තඳොලිස් තකොමිෂන් 

සභාතේ අදාල බලධාරීන් විසින් අභියාචකතේ ඳැමිණිල්ලට අදාලව 

වොය විමර්ශනය්ව ඳවත්වා විශාල දුෂණ ක්රියාව්ව  සිදුකර ඇති බව 

විශ්වාස කරන බව 

ත ොරතුරු නිලධාරියා ඳන  ප්රකාරව, නියමි  කාලය තුළ පිළිතුරු සැඳයීමට 

අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.06.04 දිනැතිව නේකළ නිලධරයා 

තව  අභියාචනය්ව තයොමු කරන ලදී. නේකළ නිලධාරයාද ඳන  ප්රකාරව, නියමි  

කාලය තුළ ප්රතිචාර දැ්වවීමට අතඳොතහොසත් ව බැවින් අභියාචක විසින් 2018.07.11 

දිනැතිව තකොමිෂන් සභාව තව  අභියාචනය්ව තයොමු කරන ලදී.    

අභියාචනය සලකා බලන අවේථාසේදී උද්ගතවූ කාරණා: 

තමදින විභාගයට තඳොදු අධිකාරිතයන් සහකාර තල්කේවරයාද, ත ොරතුරු 

නිලධාරියාද ඇතුළු තිතදතන්ව සහභාගී වහ. එතහත් අභියාචක ඳැමිණ නැ . තේ 

වන විට ත ොරතුරු යවා ඇති බව තඳොදු අධිකාරිය ඳවසයි. ඒ අනුව විභාගය අවසන් 

කිරීමට නිතයෝග තකතර්. ඒ බව අභියාචකට දන්වා මස්ව ඇතුළ  පිළිතුරු 

තනොලැබුණතහොත් තගොනුතේ කටයුතු නිම කරනු ඇ . 

නිසයෝගය: 

 

2016 අංක 12 දරණ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ අයිතිවාසිකම පිළිබ ඳනතත් 3(1) 

වගන්තිය ප්රකාරව අභියාචක විසින් ඉල්ලුේ තකොට ඇති ත ොරතුරු තඳොදු අධිකාරිය 

සතුව ඳවතින තහයින්ද, 5(1) වගන්තිතේ වෙතිතර්කයට යටත් තනොවන තහයින්ද, එම 

ඉල්ලීමට අදාළ ත ොරතුරු ලබා දී ඇති බැවින් අභියාචනය අවසන් කරනු ලැතේ.  

 

තකොමිෂන් සභා රීතින්හි, රීති අංක 27 (ගාස්තු හා අභියාචනා කාර්යය ඳටිඳාටිය, 

ගැසට් අංක 2004/66, 2017.02.03)  ප්රකාරව තමම නිතයෝගය තදඳාර්ශවය තව  

සන්නිතේදනය කරනු ලැතේ. 

 

 

 

 


